ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN
Nr.

rJ ~8 J'din

//.

tJ..P. /tJtJf

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea

şi

funcţionarea

Ministerului Culturii

şi

Cultelor, cu

modificările şi completările

ulterioare;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
A vând în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
Tinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4271128.07.2004 a Comisiei
'
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:
Art. 1 ( 1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică
"Tezaur", un număr de 29 (douăzeci şi nouă) de icoane pe lemn care fac parte din
ansamblul tâmplei bisericii mari de la Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea, cuprinse în
lista anexată.
(2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
(3) Clasarea se face la solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural National Vâlcea.
'

Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Direcţiei Judeţene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, în vederea punerii lui în
aplicare.

DIRECŢIA

MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 4271 128.07.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 15.07.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei de specialitate, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria
juridică "Tezaur", a unui număr de 29 ( douăzeci şi nouă ) de icoane pe lemn care
fac parte din ansamblul tâmplei bisericii mari de la Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea.
Clasarea bunurilor culturale mobile menţionate se face la solicitarea
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea.
Expertiză şi

DIRECTOR D.M.I.M.
SECRETAR C.N~
. ~~
~ot.\ N,_.

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti,

Telefon: (021) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (021) 224.21.66

Denumirea bunului cultural

Autor(i),ateller,marcă ,
şcoală,atribuire (după caz)

1

2

3

1

Icoană împărătească

Atelier brâncovenesc Hurezi

Nr.

crt.

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Material,tehnică,dimensiuni

Observaţii

(documente de
de
conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,

(eventual dimensiunile
suportului) şi al~ parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţi ei
(după caz)

referinţă ,antecedente,stare

5

6

7

Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semffngopate,
Tehnica: t~ emulsie
g-asă, grund alb g-os, sch iţă
incizată , foiţâ de aur, nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
1090x720x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semijngopate,
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţâ
in cizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
1090x720x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semffngopate,
Tehnica: tempera emulsie
g-asă , grund alb gros, schiţă
incizată , foită de aur, nimburi
ştantate, verni

1694 (an inscris in arhitrava

S!<w'e de conservare rea. lnscripţi cu

tamplei din biserica mare a
Hurezi din care
face parte icoana)

roşu .

inscripţionărilor mărcilor (ş. a .)

2

3

Icoană lmpărătească

Icoană lmpărătească

Atelier brâncovenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

4
Delsis cu Iisus Mare
lmpărat şi Arhiereu

Maica Domnului cu
Pruncul

Sfin~i lmpăra~

Constantin şi Elena

mănăstirii

1694 (an inscris in arhitrava
tamplei cin biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an inscris in arhitrava
tâmplei din biserica mare a
mănăstiii Hurezi din care
face parte icoana)

Ansamblul tamplei bisericii mari a
Hurezi este in curs de
restaurare şi se preconizează
rearanjarea icoanelor lmpărăteşti
aflate In muzeul mănăstirii Hurezi
mănăstirii

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu .

Ansamblul !amplei bisericii mari a
mă năstirii Hurezi este in curs de
restaurare şi se preconizează
rearanjarea icoanelor împărăteşti
aflate in muzeul mănăstirii Hurezi

Stare de conservare rea. lnscripţA cu
roşu.

Ansamblul tamplei bisericii mari a
mănăstirii Hurezi este In curs de
restaurare şi se preconizează
rearanjarea icoanelor împără teşti
aflate in muzeul mănă shrii Hurezi

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1

2

AutorQ),ateller,marcâ,
şcoalli ,alribuire (după caz)

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Observaţii

Material,lehnicli,dimensiuni
(eventual dimensiunile
suportului) şi alţ i parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5

6

(documente de

referinţă,antecedente, stare de

conservare, cantitate, dale
speciale prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor (ş.a .)

Icoană lmpărătească

4

5

Icoană prăznicar

4

3

de tamplă

Atelier brânCOYenesc Hurezi

Atelier brâncoYenesc Hurezi

Sfantul Mare Mucenic
Procopie

Naşterea

Maicii

Domnului

Icoană prăznicar de tamplă

6

7

Icoană prăznicar de tannplă
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Atelier brânCOYenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

Buna Vestire

Naşterea

lui Iisus

Dimensiuni:
1090x720x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
~. grund al> !J"OS, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
1090x720x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
~. grund al> !J"OS, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimbui
ştanţate , verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă , . 2 Iraverse
semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
grasă , grund al> !J"OS, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimbui
ştanţate, verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semilngopate.
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb !J"OS, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimbui
ştanţate. verni
Dlmensiuni::500x350x35mm

1694 (an insais in arhitrava
tămplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an insais in arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an inscris In arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an inscris In arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

7

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

Ansamblul tamplei bisericii mari a
mănăstirii Hurezi este in curs de
restaurare şi se preconizează
rearanjarea icoanelor împărăteşti
aflate In muzeul mănăstirii Hurezi

Stare de conservare rea. lnscripţi cu
roşu .

Icoanele sunt In curs de restaurare.

Stare de conservare rea.

lnscrip~i

cu

roşu.

Icoanele sunt In curs de restaurare.

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1

2

Autor(i),atel i er, marcă ,
şcoală,atribulre (după caz)

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Material ,tehnică ,di mensiuni

Observaţii

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi paramebii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
moale, navă , 2 lraverse
semiingopate.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb g-os, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
ştanţate , verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 Ira verse
semffngopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb g-os, sc hiţă
incizată , foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă . 2 traverse
semiingopate,
Tehnica: ~ emulsie
g-asă, grund al> g-os, schiţă
incizală , foiţă de aur, nimburi
ştanjate, verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă , 2 Iraverse
semilngopate,
Tehnica: tempera ernulsie
gasă, grund alb g-os, sch iţă
incizată, foiţă de aur, nimb\xi
ştanţate , verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm

6
1694 (an inscris in arhitrava
tămplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

(documente de

referinţă,antecedente, stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăt urilor,
inscripţionărilor, mărcil or (ş.a.)

8

9

10

11.

I coană prăznicar

de tămplă

Icoană prăznicar de tămplă

Icoană prăznicar de tâmplă

Icoană prăznicar de tămplă
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3
Atelier brâncovenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

4
lntămpinarea

Dcrnnului

Botezul Dcrnnului

Schinbarea la Faţă

Invierea lui lazăr

1694 (an Inscris in arhitrava
tămplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

7
Stare de conservare rea. I nscripţii cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

1694 (an inscris In arhitrava

Stare de conservare rea. lnscrip~i cu

tămplei din biserica mare a

roşu .

mănăstiri i

Icoanele sunt In curs de restaurare.

Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an inscris In arhilrava
din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)
tămplei

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1

2

Autor(i),atelier,marcfl,
şcoală,atribuire (după caz)

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Observaţii

Material, tehnică,dimensi uni

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţ i parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
moale. navă. 2 traversa
semilngopate.
Tehnica: tempera emulsie
!JC!să . grund alb gos, schiţă
incizată . foiţă de aur, nimburi
ştanţate. verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă . 2 traverse
sernfingopate,
Tehnica: tempera emulsie
!JC!Sâ, grund alb gos, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimbl.ri
ştanţate. verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă. 2 traversa
sernfingopate.
Tehnica: tempera ernulsie
!JC!să, grund alb gos, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate , verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă. 2 traversa
sernil ngopate.
Tehnica: tempera emulsie
!JC!să, grund alb gos, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm

6
1694 (an lnsais in arhitrava
tamplei din bisenca mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

(documente de

referinţă,antecedente, stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
i nscripţ ionărilor, mărci l or (ş.a. )

12.

Icoană prăznicar

Icoană prăznicar de tâmplă

13.

14.

15

de tâmplă

Icoană prăznicar de tamplă

Icoană prăznicar de tâmplă

--=

~

(1

•

~o"'"'"'''1

j C~BINEnlt

.'6))

--< MINisriilJJ.m -'

~

-~.

v~

(TURII ~

-

3
Atelier brancovenesc Hurezi

Atelier brăncovenesc Hurezi

Atelier brăncovenesc Hurezi

Atelier brăncovenesc Hurezi

4
Duminica Floriilor

Răstignrea

Invierea Domnului
(Anastasis)

lnălţarea

Domnului

1694 (an Inscris In arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face par1e icoana)

1694 (an lnsais In arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an lnsais in arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

7
Stare de conservare rea. lnscripyi cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. lnsaipţi cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. lnscrip9i cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
16.

2

3

Icoană prăznicar de tâmplă

Atelier brânW~enesc Hurezi

Autor(i) ,atel ler, marcă,
şcoală,atribuire (după caz)

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Material,tehnică ,dimensiuni

Observaţii

(eventual dimensiunile
suportului) şi al~ parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
moale. navă, 2 Iraverse
semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
grasă . grund alb gros, schiţă
incizată . foiţă de aur. nimblri
ştanţate, verni
Dimensiuni:
500x350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 Iraverse
semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
500X350x35 mm
Material: panou de esenţă
moale. navă , 2 Iraverse
semilngopate.
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate. verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă. 2 Iraverse
semilngopate.
Tehnica: tempera emulsie
grasă , grund alb gros, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate . verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm

6
1694 (an inscris In arhitrava
tâmplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

(documente de

referinţă, antecedente,stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor (ş.a. )

17

18

19.

Icoană prăznicar de tâmpiă

Icoană

Icoană

de tânplă

Atelier brlinW~enesc Hurezi

de tâmplă

Atelier brânW~enesc Hurezi
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Atelier brlinW~enesc Hurezi

4
Adormirea Maicii
Domnului

Pogorlirea Sfântului
Duh

Deisis

Apostolul Arntei

7
Stare de conservare rea. 1nscrip~i cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

1694 (an inscris in arhitrava
tâmplei din biserica mare a
mănlistirii Hurezi din care
face par1e icoana)

Stare de conservare rea. lnscripW cu

1694 (an inscris in arhitrava
tămplei din biserica mare a
mănlistirii Hurezi din care
face parte icoana)

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu . Text pe evanghelie cu negru In

1694 (an Inscris In arhitrava
tamplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

româneşte.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. lnscripţi cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
20

2

Autor(i), atelier, marcă-,
şcoală, atribuire (după caz)

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Material,tehnică,dimensiu ni

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de identificare (după caz)

Observaţii

Datare, anual fabricaţiei
(du pă caz)

(documente de

referinţă,antecedente,stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor ,
inscripţionărilor, mărcilor (ş.a.)

Icoană

Icoană

21

de lâmplă

de tâmplă

Icoană de tâmplă

22

Icoană

23

de tâmplă
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3
Atelier brânCO\Ienesc Hurezi

Atelier brâncOYenesc Hurezi

Atelier brânc011enesc Hurezi

Atelier brănc011enesc Hurezi

4
Apostolul Ioan

Apostolul Iacov

Apostolul Luca

Apostolul Marcu

6
5
Material: panou de esenţă 1694 (an inscris in arhitrava
moale. navă , 2 traverse tâmplei din biserica mare a
mănăstiri i Hurezi din care
semiin!Jopate.
Tehnica: tempera emulsie face parte icoana)
!Jasă, grund alb !J"OS, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimburi
ştanţale. verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm
Material: panou de esenţă 1694 (an inscris In arhitrava
moale, navă. 2 traverse tâmplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
semffn!Jopale,
Tehnica: tempera emulsie face parte icoana)
!Jasă , grund alb !J"OS, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate , verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm
Material: panou de esenţă 1694 (an inscris in arhitrava
moale. navă. 2 traverse tâmplei din biserica mare a
mănăstiri i Hurezi din care
semffll!Jopate.
Tehnica: tempera emulsie face parte icoana)
!13să. grund alb !J"OS, schiţă
incizatâ, foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm
Material: panou de esenţă 1694 (an Inscris in arhitrava
moale. navă . 2 traverse tămplei din biserica mare a
semffng-opate,
mă năstirii Hurezi din care
Tehnica: tempera emulsie face parte icoana)
!Jasă, grund alb !JOS, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate , verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm

7
Stare de conservare rea. lnscripţi cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea.

lnscripţi

cu

roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

icoanele sunt in curs de restaurare.

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
24

2

Autor(i),atel ier,marcă',
şcoală,atribuire (după

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

caz)

Material ,tehnică , dimensiuni

Observaţii

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de Identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traversa
semiTngopate.
Tehnica: tempera emulsie
g-asă , gund al> g-os, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
580X300x30 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traversa
semiTngopate,
Tehnica: tempera emulsie
g-asă, gund al> g-os. schiţă
incizată , foiţă de aur. nimblri
ştanţate, verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă , 2 traversa
semiTngopate,
Tehnica: tempera emulsie
g-asă , grund al> g-os, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate , vemr
Dimensiuni:
580x300x30 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă, 2 traverse
semiTng-opate,
Tehnica: tempera emulsie
g-asă, grund al> g-os. schiţă
inc izată . foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
580x300x30 mm

6
1694 (an inscris In arhitrava
tămplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

(documente de
de
conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
referintă,antecedente,stare

inscripţionărilor, mărcilor (ş. a .)
Icoană

Icoană

25

Icoană

26

Icoană

27
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3
Atelier brânCOIIenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

Atelier brănCOIIenesc Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi

4
Apostolul Matei

Apostolul Pavel

Apostolul Petru

Apostolul Simon

1694 (an inscris In arhitrava
tâmplei an biserica mare a
mănăstrii Hurezi din care
face parte icoana)

7
Stare de conservare rea. lnscripţi cu
roşu .

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Stare de conservare rea. lnscrip~i cu
roşu.

Icoanele sunt In curs de restaurare.

.
1694 (an Inscris in arhitrava
tâmplei din biserica mare a
mănăstrii Hurezi din care
face parte icoana)

1694 (an Inscris In arhitrava
tâmplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

Stare de conservare rea. lnscripţi cu
roşu .

Icoanele sunt In ctrS de restaurare.

Stare de conservare rea. lnscripţi cu
roşu.

Icoanele sunt in curs de restaurare.

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

Autor(i), atelier, marcă,
şcoală,atribuire (după caz)

Material,tehnică ,dimensiunl

(eventual dimensiunile
suportul li) şi alţi parametrii
de identificare (după caz)

Observaţii

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

(documente de
referinţă ,antecedente, stare de
conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor {ş.a .)

1
28

29

2
Icoană de târnplă

Icoană de tâmplă

4
Apostolul Torna

3
Atelier brâncovenesc Hurezi

~ostolul Vartolomeu

Atelier brâncovenesc Hurezi

•

5

6

Material: panou de esenţă
moale, navă , 2 traverse
semiingopate.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb gros, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
580x300X30 rrrn
Material: panou de esenţă
moale, navă , 2 traverse
semffngopate,
Tehnlca: tempera emulsie
gasă, grund al> gos, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate, verni
Dimensiuni:
580x300x30 rrm

1694 (an înscris in arhitrava

7
Stare de conservare rea. Inscripţii cu

tâmplei din biserica mare a
mănăstirii Hurezi din care
face parte icoana)

roşu .

1694 (an inscris in arhitrava
tâmplei din biserica mare a

Stare de conservare rea. Inscripţii cu
roşu.

mănăstiii

Icoanele sunt în curs de restaurare.

Hurezi din care
face parte icoana)

Icoanele sunt în curs de restaurare.

